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Özet 

Safra kesesi divertikülü nadir görülen bir hastalıktır. 

Hastalık ancak cerrahi sonrası piyesin incelenmesinden 

sonra tanı alır. Biz bu olgu sunumunda; kliniğimize karın 

ağrısı ve karında şişlik şikayetleri ile başvurmuş, yapılan 

ultrasonografi  incelemesi neticesinde kolelitiazis ön tanısı 

ile laparoskopik kolesistektomi yapılmış, ancak ameliyat 

sonrası safra kesesi divertikül tanısı almış kolelitiazis 

olgusunun; operasyon bulguları, radyolojik bulgular ve 

tedavi yöntemleri açısından tartışmayı amaçladık. 
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Abstract .  

Gallbladder pseudodiverticulum is an unusual and 

uncommon disease. This disorder may not be diagnosed 

until surgically resected. Preoperative; Ultrasonography 

findings of gallstones was diagnosed. The presentation 

may entail nonspecific complaints over a prolonged period 

as highlighted in a case report of a 50-year-old man with 

this disease. The incidence and pathophysiology of this 

disease process is correlated to the symptoms and signs 

of this patient. In this paper, we report imaging findings 

and the surgical results, procedure, and outcome are 

described.  
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Giriş 

Safra kesesi divertikülü nadir görülen bir 

hastalıktır
1,2,3

.  Hastalık ancak cerrahi sonrası 

piyesin incelenmesinden sonra tanı alır. 

İntestinal sistemde divertiküller iki şekilde 

görülür;gerçek ve pseudo divertikül şeklinde. 

Gerçek divertiküllerde duvar anatomik yapının 

tüm katlarını içerir. Pseudodivertiülde ise 

mukozanın dışa doğru protrüzyonudur
1,2,4,5

. 

Biz bu olgu sunumunda; kliniğimize karın ağrısı 

ve karında şişlik şikayetleri ile başvurmuş, 

yapılan ultrasonografi  incelemesi neticesinde 

kolelitiazis ön tanısı ile laparoskopik 

kolesistektomi yapılmış, ancak ameliyat 

sonrası safra kesesi divertikül tanısı almış 

kolelitiazis olgusunu; operasyon bulguları, 

radyolojik bulgular ve tedavi yöntemleri 

açısından tartışmayı amaçladık.  

 

Olgu 

50 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve karında 

şişkinlik nedeniyle genel cerrahi polikliniğine 

başvurdu. Hastanın daha önce iki defa kolik 

atak geçirdiği ve ağrı kesici ile ağrılarının 

geçtiğini tanımladı.   Fizik muayenede; 

inspeksiyon, palpasyon ve perküsyon ile 

patolojik durum saptanmadı. Vital bulgular 

normal, ancak hastada sırta vuran ağrı tarif 
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ediyordu.  Abdominal ultrasonografi (USG) 

yapıldı; safra kesesinde multipl taş gözlendi, 

diğer organlar normal değerlendirildi. Hastaya 

laparoskopik kolesistektomi ameliyatı önerildi. 

Laparoskopik olarak safra kesesi alındı. Piyes 

incelendiğinde safra kesesinde divertikül tespit 

edildi (Resim 1). 

 

 

Resim 1. Safra kesesinde divertikül görünümü  

 

Tartışma 

Safra kesesi karaciğerin alt yüzünde safra 

kesesi fossasına yerleşmiş, 50 cc hacminde bir 

organdır
1,3

. Safra kesesi duktus sistikus 

aracılığı ile ekstrahepatik kanallara açılır.  

Safra kesesi anatomik varyasyonları olguların 

2/3'ünde vardır. Bu varyasyonların içinde 

divertiküller nadiren görülür. Dünya 

literatüründe görülme sıklığı 0,0008% dir
6
. 

Sindirim sistemi divertikülleri özefagustan 

kolona kadar sindirim yolunun hemen hemen 

her yerinde görülebilmektedir, nadiren safra 

kesesinde de görülür.  İntestinal sistemde 

divertiküller iki şekilde görülür; gerçek ve 

pseudodivertikül şeklinde. Gerçek 

divertiküllerde duvar anatomik yapının tüm 

katlarını içerir. Pseudodivertiül ise mukozanın 

dışa doğru protrüzyonudur
1,2,5

. 

Tanı genellikle kolesistektomi yapıldıktan sonra 

konur ancak ultrasonografinin ve magnetik 

rezonansın yaygın kullanılmasına bağlı olarak 

preoperatif de tanı konulabilmektedir
5
. 

Divertikül ile safra kesesi taşı arasındaki ilişki 

net bilinmiyor, bizim olguda aynı zamanda 

safra kesesinde taş mevcuttu. Safra kesesi 

divertikülünü literatür bilgileri eşliğinde gözden 

geçirerek hatırlatmak istedik. 
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